
©2019 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2019:3(2): 245-255 

Qualitative Analysis of the Experiences and Perceptions of Tehran 

Retirees from the Social Security Pension Fund 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Lifestyle in retirement is considered as one of the indicators 

affecting their living conditions and is necessary to improve 

their quality of life. Explaining and recognizing the status of 

the Social Security Pension Fund based on social, economic 

and cultural categories that affect the lives of retirees is the 

most important part of the process of reviewing their status. 

The purpose of this study is to analyze the experiences and 

perceptions of retirees from the Social Security Pension Fund. 
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Data were collected and analyzed by in-depth interviews. 
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structure, implementation method, function, etc. that they 
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 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تجارب و ادراکات بازنشستگان شهر  یفیک لیتحل

 یاجتماع نیتام یتهران از صندوق بازنشستگ

 
 1یمهربانیمحمود طاهر

 واحد ایران، اجتماعی مسائل شناسیدكترى، رشته جامعه دانشجوى
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق و علوم
 

 *2یقاسم عاصمه
 و علوم واحد شناسى،گروه علوم اجتماعى و جامعه استادیار

 مسئول( سندهی)نو یاسالم آزاد دانشگاه تحقیقات،
 
 3یکلد رضایعل

 تحقیقات، و علوم واحد شناسى،گروه علوم اجتماعى و جامعه استاد
 یاسالم آزاد دانشگاه

 
  دهیچک
 یهااز شاخص یکی عنوانبه ،یدر دوران بازنشستگ ستنیز وهیش

 تیفیك یارتقا یآنان قلمداد شده و برا شتیمع تیموثر بر وضع
و شناخت  نییتب انیم نیاست. در ا یالزم و ضرور شان،یا یزندگ
 یهابراساس مقوله یاجتماع نیتام یصندوق بازنشستگ تیوضع

ست، بازنشستگان موثر ا یدگكه بر زن یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع
 نیاست. هدف ا شانیا تیبه وضع یدگیرس ندیبخش فرا نیترمهم

تجارب و ادراكات بازنشستگان از صندوق  لیمطالعه تحل
 لیتحل کردیمطالعه با رو نیاست. ا یاجتماع نیتام یبازنشستگ

 انیبر هدف از م ینفره مبتن 15انجام شد. نمونه  یكم یمحتوا
سال عمر داشتند،  60شهر تهران كه باالتر از  میبازنشستگان مق

 لیو تحل یآورجمع قیعم مصاحبه روش به هاانتخاب شدند. داده
 .شد
وق از صند یو ادراكات بازنشستگان تهران اتیتجرب قیعم لیتحل

 یدو مقوله اصل یبندو دسته ییبه شناسا ،یاجتماع نیتام یبازنشستگ
ه ن داد كه بازنشستگان نسبت بنشا جیمنتج شد. نتا رمقولهیو چهار ز

 یو نقدها هاهیاجرا، كاركرد و...، گال وهیسازمان، ساختار، ش نیا
 یشوند. تدارک و سازوكارها دهیشن لندیما كهدارند  یفراوان
اال ب یی( با ضمانت اجرایمنسجم )مقوله ساختار یو ادار یالتیتشک

 یورف رییبازنشستگان و تغ یخانوادگ یازهایبه ن ییو پاسخگو
 نیتر(، از جمله مهمیآنان )مقوله فرهنگ یكنون شتیمع تیوضع

بازنشستگان  تمشکال گر،ید یبوده است. از سو شانیا یهادغدغه
 ست،ی( نیندی)فرا یگذارو قانون ی( و حقوقیمشکالت كالن )ساخت

با دو شاخص  یو فرهنگ یبلکه مشکالت آنها از جنس سازمان
 صندوق دیاست كه با یشتی( و معیگ)روزمره ییرگرایتقد

 .دخود، به آنها توجه كن ییدر نظام اجرا ،یاجتماع نیتام یبازنشستگ
 

 ،یاجتماع نیتام یبازنشستگ صندوق ،یبازنشستگ :یدیکل واژگان
 تهران.

 
 08/01/1398: دریافت تاریخ
 18/3/1398:  پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولasemeh.ghasemi@srbiau.ac.ir 
 

_________________________________ 
1 Demographic projections 

2  ageing 

 مقدمه
هاست كه همراه با تغیرات ای مهم از زندگی انسانبازنشستگی دوره
فرهنگی همراه است. این  -روانی و اجتماعی –فیزیکی، روحی

شی نتغییرات منجر به تغییر در سبک زندگی و الگوهای رفتاری و ك
( از دیدگاه سازمان 1شود. )های ایشان میبازنشستگان و خانواده
اصول  كه برعالوه بر این معیشت بازنشستگانبهداشت جهانی، شیوه 

تغذیه درست، رعایت بهداشت فردی، خواب و استراحت كافی و 
تکی اقتصادی بیشتر م –نیز تحرک مبتنی است، به شرایط اجتماعی 

  (2است. )
 قطعی نسبتا   روندی ،1جمعیتی هایبینیپیش براساسر، از سویی دیگ

 ردخوبه چشم می ،و به تبع آن بازنشستگی 2سالخوردگی افزایش در
های ارتقای شاخص به توجه لزوم اخیر، هایدهه در پدیده این و

 دو چندان كرده است. ،را برای این قشر و معیشتی اقتصادی -اجتماعی
اساسی ایشان، برخورداری از سالمت براین اساس از جمله نیازهای 

روحی و روانی سالم و كیفیت زندگی به همراه ارتقای وضعیت 
 (2است. ) و معیشتی اقتصادی

از آنجاكه مفهوم كیفیت زندگی بازنشستگان و وضعیت اقتصادی 
 :كننده مانندوابسته به نهادهای باالسری و تامینایشان، مفهومی 

دگان كننی است، بنابراین ارائهصندوق بازنشستگی تامین اجتماع
مالی، مستقیما  بر وضعیت زندگی  خدمات معیشتی و ویژهخدمات به

 به نپرداخت ،نیز شناسیجامعه دیدگاه زابازنشستگان موثر هستند. 
 است دهش منجر ،بازنشستگان برای های بازنشستگیوضعیت صندوق

 مورد ،عهو نهادهای متولی آن در جام «اجتماعی تامین» مفهوم كه
 (. 3) دنگیر قرار بیشتری توجه
-های متعدد، تایید شده است. بههای پژوهشدر یافته های باالگفته

ای كیفی نشان عنوان مثال در پژوهشی صالحی و همکاران در مطالعه
شماری را با سالمت خود مرتبط دادند كه بازنشستگان موارد بی

یت معیشت خود، اشاره توان به وضعدانند كه از جمله آنها میمی
پی بردند كه ای دیگر اسحاقی و همکاران نیز در مطالعه (4) كرد.

مفهوم شیوه زندگی به زعم بازنشستگان و سالمندان با وضعیت 
و  «تاناک وانگ»های پژوهش یافته( 1)معیشت تداعی شده است. 

همکاران نیز نشان داد كه بازنشستگان تایوانی براین باورند كه 
های اجتماعی، ، ارتقای سالمت، حضور در فعالیتدگی آنهاحفظ زن

های بدنی و ورزشی و... با وضعیت معیشتی مرتبط انجام فعالیت
 در های بازنشستگیهای صندوقچالش شناخت بنابراین( 5)است. 
 و 3بازنشستگان برای حیاتی و مهم بسیار ایدغدغه جامعه،

نیز نشان دادند كه  نبابک و همکارا. شودمی محسوب سالخوردگان
دوسوم بازنشستگان استان اصفهان وضعیت معیشتی در حد متوسط 

 (. 6دارند )
 ،حاضر قرن مهم هایویژگی از یکی آنجاكه از دیگر؛ سویی از

 هن بنابراین ،است و بازنشسته 4سالمند افراد تعداد روزافزون افزایش
 هانآ نسبت و سهم بلکه بوده، افزایش حال در آنان مطلق تعداد تنها
ه یافت افزایش ایمالحظه قابل گونه به در تامین كیفیت زندگی نیز

و  سالخوردگی معتقدند پژوهشگران از برخی كهجایی تا است،

3  retired people 

4  Elder 
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 اجتماعی و جمعیتی چالش ترینمهم انسانی، هایجمعیتبازنشستگی 
 . است 21 قرن در جوامع رویپیش

 های اخیر به لحاظالنظام بازنشستگی كشور، در سدر نگاهی كلی، 
خوش تغییرات فراوانی های اجرایی دستساختار، محتوا و روش

رسانی و توجه به های خدمتشده است كه به دنبال این، روش
 با وجود شواهداما معیشت بازنشستگان تا حدودی بهتر شده است. 

های پژوهشی كنونی، تحلیل تجارب و اداراكات بازنشستگان و یافته
ای مهم هم برای بازنشستگی تامین اجتماعی، نکته از صندوق

 هایبیمه: مانند رسانخدمت هایسازمانبازنشستگان، هم برای 
 بازنشستگی هایصندوق درمانی، و بهداشتی خدمات اجتماعی، تامین
 كه ایجامعه و خانواده اعضای برای هم و... و كشور داخل در

ر بناباز سویی دیگر؛  .دارد، كنندمی زندگی آن در بازنشستگان
تر از های جهانی میزان رشد جمعیت سالمند به مراتب سریعگزارش

 ساالنه افزایشبراین اساس، رشد كل جمعیت در جهان بوده است. 
 جمعیت برای رشد این كه بوده سال در درصد 7/1 جهان در جمعیت
 است شده زده تخمین سال در درصد 5/2 دنیا تمام سال 60 باالی

 حدود را جهان سالمندان كل تعداد 2018 سال حاضر، حال در. (7)
 میلیارد 2 به میالدی 2050 سال در كه شده عنوان نفر میلیون 700
 . (8) رسید خواهد نفر

در این میان، ایران كشوری است كه استقرار پدیده سالمندی و 
، 1390دهد كه در سال كند. آمار نشان میبازنشستگی را تجربه می

درصد كل جمعیت  8.3سال، حدود  60سالمندی باالی جمعیت 
، 1402شود تا سال بینی می( و پیش9دادند )كشور را تشکیل می

درصد جمعیت كل  10تعداد ایشان به ده میلیون نفر یعنی حدود 
 (.10كشور برسد )

 بازنشستگی هایصندوق پوشش تحت افراد كل آمار به نگاهی
 55 كشور، جمعیت میلیون 80 حدود از كه دهدمی نشان كشور
 بین از كه اندبوده هاصندوق از یکی حداقل پوشش زیر آن میلیون
 نزدیک یعنی نفر میلیون 41 از بیش اجتماعی تامین صندوق سهم آنها
 هایصندوق پوشش تحت تبعی و اصلی نفرات كل 75/0 به

 6بگیران به حدود ، در این میان سهم مستمریاست بازنشستگی
 تجربیات بایدهای فوق، با توجه به گفته. (11) ده استدرصد رسی
امین تبازنشستگان را در خصوص صندوق بازنشستگی  و ادراكات

اجتماعی احصا كرد تا برآیند تاثیر آن را بر وضعیت بازنشستگان 
ایرانی شناخت. پس پرسش محوری این است كه تجربیات و 

ه هتری نسبت بادراكات بانشستگان شهر تهران منجر به شناخت ب
های بازنشستگی به ویژه صندوق وضعیت عملکردی صندوق
 شود؟بازنشستگی تامین اجتماعی می

 
 پیشینه پژوهش

ادراک سالمندان »پژوهشی با عنوان در ( 12) فروغان و شاهبالغی
الم شیوه زندگی س، به بررسی «ای كیفیاز شیوه زندگی سالم: مطالعه

موثر بر سالمت، منبع مهمی برای  به عنوان یکی از عوامل اجتماعی
ارتقای وضعیت سالمندان پرداختند. تبیین و شناخت مفهوم شیوه 
زندگی سالم با توجه به وابستگی آن به ساختارها و عوامل اجتماعی، 
_________________________________ 

1 Hu 

سازی مداخالت ارتقای سالمت در جوامع تواند بر مناسبمی
رب جامختلف تاثیر قابل توجهی گذارد. هدف این مطالعه، تحلیل ت

های آنها نشان داد كه دو سالمندان از شیوه زندگی سالم بود. یافته
طبقه اصلی رفتارهای ارتقادهنده سالمت سالمند متمركز بر فرد و 

مضمون نمایانگر  12رفتارهای متمركز بر جامعه بود كه در قالب 
شدند. در نتیجه رفتارهای شیوه زندگی سالم در سالمندان ایرانی می

ی در پژوهشثر از ساختارهای نهادی و اجتماعی بوده است. بیشتر متا
 ،مناسب مسکن نقش»با عنوان  تحقیقی( 13و همکاران ) 1هیودیگر، 

خانوارهای مسن در  سبک زندگیثروت مالی و رفاه اجتماعی در 
ه به با توج .انجام دادند« های بازنشستگیبا تاكید بر صندوق چین

شرایط مناسب برای زندگی  چین در تأمیننتایج این پژوهش، 
های بزرگی روبرو است. با توجه به با چالش بازنشستگان

 به بررسی میزان تأثیر مسکن تحقیق ، اینایمنطقه هایتفاوت
 انبازنشستگ سبک زندگی، ثروت مالی و رفاه اجتماعی بر مناسب

داد  نشان چنینهم . نتایجپرداخته استبا وضعیت اقتصادی مختلف 
روستایی بین مناطق شرقی، مركزی  -بزرگ شهری كه یک شکاف

 های بازنشستگیصندوق شرایط اقتصادیو غربی چین وجود دارد. 
-یاستس براین اساس، داشته و وافری بر وضعیت بازنشستگانتأثیر 

 دارای بیشترین اهمیت ،های بازنشستگیهای كالن متبادر از صندوق
 تاثیر» عنوان با ایالهمق در ،و دیگران اناركیموسویان .بوده است
 راهکار و بازنشستگی هایصندوق بر اقتصادی كالن متغیرهای
-صندوقعملکرد و وضعیت  به بررسی ،«هادارایی صحیح مدیریت

 از ها راشرایط این صندوق . ایشانپرداختند یبازنشستگ یها
 ،دانندمی جامعه یاجتماع و یاقتصاد طیشرا بر رگذاریتاث ینهادها
 یهاصندوق عملکرد و منابع نیب تعادل عدم شلچا یبررس

 و هاتاسیس كنار در یاقتصاد كالن یرهایمتغ ریتاث ،یبازنشستگ
 در حیصح تیریمد و مناسب یگذارهیسرما عدم دولت، یهاتلدخا
 یبازنشستگ یهاصندوق بحران كلمه کی در و صندوق یهاییدارا

 هك است یاگونهبه بحران نیا و است ریناپذاجتناب و مهم یموضوع
 به را هاصندوق و برگرفته در را رانیا یبازنشستگ یهاصندوق تمام
نیز در  دشمنگیر و همکاران. دهدیم سوق یورشکستگ سمت

نفر سالمند، نشان دادند كه  15رویکردی كیفی براساس مصاحبه با 
اقدامات احتیاطی در زمینه شیوه زندگی سالمندان، مبتنی بر 

و  2یت. تیامونگمقولهی و خدماتی است بیشتر تا ساختارهای نهاد
درباره زندگی سالمندان پژوهشی كیفی انجام دادند و نیز  همکاران

به این نتیجه رسیدند كه برای داشتن یک زندگی با كیفیت در دوران 
رسان بسیار باشنستگی و سالمندی، ساختارهای اجتماعی خدمات

 مهم و حیاتی هستند.
 

 ها روش مواد 
ته انجام گرف تحلیل محتوا با رویکرد گرانهایممطالعه به روش  این

سال به باال بوده است،  60بازنشسته كه سن آنها از  15 (13) است.
انتخاب شدند. ایشان از شناخت وضعیت خویش اگاه بودند و از 
ها سوی دیگر آمادگی خود را برای مطالعه اعالم كرده بودند. داده

ها در ابتدا به آوری گردید و پرسشمصاحبه عمیق جمع با روش

2 Thiamwong 
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های محوری و موردی تقلیل صورت كلی و به تدریح به پرسش
ا، ههای به دست آمده، در ابتدا متن مصاحبهیافتند. جهت تحلیل داده

پیاده شد، سپس كلمات، عبارات و جمالت به عنوان واحدهایی كه 
ن شروع به كدگذاری و طبقه معنا داشتند، انتخاب شدند. پس از ا

-تمامی محورهای مصاحبه به تایید اساتید و ضاحببندی آنها شد. 

نامه از اعتبار صوری و نظران رسید و در نتیجه محورهای مصاحبه
 محتوایی برخودار بود. 

 و خبرگان با مصاحبه و اكتشافی مطالعات جریان دردر ابتدای راه، 
 عوامل همان یا پژوهش یاصل هایمقوله مرتبط، نظرانصاحب

 دامك هر سپس ،ندشد استخراج( ساختی و روانی فرایندی، فرهنگی،)
-در ادامه به .شدند تبدیل هاییزیرمقوله به های چهارگانهمقوله از

گیری قصدی )غیر احتمالی( و  تحقق اهداف پژوهش، نمونهمنظور 
ی ختمالكی بر  مبنای آن  صورت گرفت. در  هر مطالعه پدیدارشنا

الزم است افرادی مورد مشاهده قرار گیرند كه پدیده مورد نظر را 
بنابراین افرادی انتخاب شدند كه نسبت به  (14)  تجربه كرده باشند.

 پدیده مورد مطالعه دارای تجربه  بودند.

كه با افزایش ها ادامه یافت تا زمانیها تا زمان اشباع دادهمصاحبه
ها نظر جدیدی از افراد یافت نشد و نظرات سایر تعداد مصاحبه

 كدهای شد.شوندگان همانند نظرات قبلی تکرار میمشاركت
، ارائه شده 1پژوهش در جدول  شماره   ایندر  كنندگانمشاركت

 است، انتخاب شده و با آنها مصاحبه شد.
ی اها با استفاده از  راهبرد هفت مرحلهبعد از  پایان یافتن مصاحبه

-ها و نظرات مهم شركتخواندن دقیق همه توصیفكالیزی )

های مهم و مرتبط با پدیده؛ مفهوم بخشی كنندگان؛ استخراج عبارت
كنندگان و سازی شركتبه جمالت مهم استخراج شده؛ مرتب

 ها مورد تحلیل، داده(مفاهیم مشترک؛ تبدیل نظرات استنتاج شده...
 قرار گرفت.

شوندگان را با ذكر اسامی مختصر ، كدهای مصاحبه1ل شماره جدو
نفر بوده  15شوندگان دهد. تعداد كل مصاحبهو كد آنها نشان می

 كه در این تعداد فرایند مصاحبه به اشباع نظری رسید.
 

 شوندگان با اسامی مختصرجدول كد مصاحبه :1 جدول
 كد مصاحبه شونده اسامی ردیف
 A ح. رسولی 1

 B ن. كرمی 2

 C ق. محمدی 3

 D ن. قنبری 4

 E ل. محمدی 5
 F ع.م. محمدی 6

 G ق. حسینی 7

 H م. حسنی 8

 I ن. كیانی 9

 J ع. غفاری 10

 K م. نیابتی 11

 L ک. كرمی 12

 M ف. شیرازی 13

 N س. صراطی 14

 O ب. دامغانی 15

 
 های پژوهشمقوله
 آنها هایو زیرمقولهچهارگانه  هایمقوله
 ،كنش درباره پارسنز عمومی نظریه از ساختی مقوله: ساختی مقوله
 را فرهنگ و جامعه شخصیت، واره،اندام هاینظام بین رابطه كه

 ستلزمم تکامل پارسنز نظر از. است گرفته سرچشمه كند،می تبیین
 و جامعه شخصیت، اندامواره، هاینظام در پذیریتفکیک افزایش
 در. هاستنظام این از یک هر در پیچیدگی شافزای تیز و فرهنگ
 و هااختس تکاملی پذیریتفکیک توسعه فرایند وی نظر به نتیجه،

 دسته دو به جوامع مقوله  این در. كاركردهاست شدن تخصصی
 سوم جهان هایسازمان. شوندمی تقسیم جدید و سنتی هایسازمان

-سازمان شمار رد پیشرفته هایسازمان و سنتی هایسازمان زمره در

 ایهسازمان بین تمایز برای« اسملسر نیل. »گیرندمی قرار جدید های
-می ركابه را پذیریتفکیک و پیچیدگی وجود هایسازمان و سنتی

 . گیرد
 زیر منظم خصیصه شش برحسب را هاسازمان ساخت« لوی ماریون»

 در واحدها هایفعالیت كلیه واحدها؛ تخصص.1: كندمی مجزا
 افزایش واحدها؛ ناخودبسایی.2 است؛ تخصصی مدرن هاینسازما

 نتوانند واحدها كه شودمی باعث مدرن هایسازمان در تخصص
 حالت مدرن هایسازمان در فزاینده؛ اخالق.3 شوند؛ خودبسا

 جهانی اخالق مرداندولت و دولت و رودمی بین از خویشاوندی
 به گرایش ها،مانساز شدن مدرن با تمركزگرایی؛.4 كنند؛می كسب

 مدرن هایسازمان در ارتباطات؛.5 یابد؛می افزایش تمركزگرایی
 كاركردی هایویژگی و شمولی،جهان گرایی،عقل براساس روابط
 وسیله ترینمهم بازار مدرن هایسازمان در مبادله؛ تمركز.6 است؛
 (.15) گیردمی انجام بازار در مبادالت اكثر و است مبادله
 ببرحس را نوسازی پویای هایجنبه فرهنگی مقوله: فرهنگی مقوله
 از ایمجموعه ویژه به اجتماع، هنجاری ساخت در تغییرات ایجاد
 در. كندمی بررسی شوند،می نوسازی مشوق یا و مانع كه هاارزش
-ارزش بلکه شوند،نمی انکار ساختی متغیرهای اهمیت مقوله  این

-می سازمانی نوسازی به وصول برای اساسی پیشتاز فرهنگی های

 ،«وبر ماكس» نظریات از پیروی به مقوله  این دارانطرف. شوند
 نوسازی برای كه را فرهنگی هایارزش از ایمجموعه اندكرده سعی

 مثال  . كنند مشخص نمایند،می ضروری توسعه حال در سازمانی
 در مذهبی هایارزش درباره خود پژوهش براساس ،«پیریز رالف»

 هك كندمی گیرینتیجه اقتصادی، توسعه در آنها بازدارنده و شرق
 رایب را دنیا از گیریكناره و مذهبی نظمی كه ارزشی نظام آن اصوال 
 تماعیاج سازمان توسعه برابر در كندمی توصیه رستگاری به وصول
 . است خصمانه دیدی دارای آوریفن و جدید
 سنزپار هایمقوله متغیرهای براساس یفرهنگ مقوله از دیگری شکل
 رهنگیف نظام هایتحلیل بانفوذترین از کیی مقوله این. است استوار

 نوع چهار پارسنز. است كرده ارائه را مدرن و سنتی هایسازمان در
 عام الگوی: از عبارتند كه كرده مشخص را هنجاری ساخت
 ولمح ویالگ و خاص اكتسابی الگوی عام؛ محول الگوی اكتسابی،
 كرده، نظر امعان زمینه این در همه از بیش كه هوزلیتز برت. خاص
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 گرایی،عام هایویژگی با را یافته توسعه اجتماعی هایسازمان
 و كندمی معرفی كاركردها تفکیک و اكتسابی، گیریجهت
-خاص یعنی آن مغایر خصوصیات با را نیافته توسعه هایسازمان

 (.15) كاركردها تداخل و انتسابی گیریجهت گرایی،
 تغییراتی سلسله ایجاد انداز،چشم براساس :شناختیروان مقوله

 فرایند زیرمایه است ممکن افراد شخصیت ساخت در مطلوب
 یرتغی الگوهای تاكید اینجا در. باشد معین نظامی سازمانی نوسازی

 انی،سازم نوسازی. است شخصیتی خصوصیات و اعتقادات نظام در
 ایهنگرش از اینشانه یا مثبت روانی استعداد طولی، شی برحسب

 برحسب را نوسازی پویای عوامل« كللندمک دیوید. »است نو
 یا و تحریک را موفقیت كسب هایانگیزه كه مخاطب، پرورش

 ازمانیس اقتصادی نیافتگیتوسعه یا توسعه به نهایتا و شودمی مانع
 وركش هر اقتصادی توسعه او، نظر برطبق. دهدمی توضیح انجامد،می
 رمایهس تشکیل میزان نظیر اقتصادی، متغیرهای حسب بر باید تنها نه

 تاهمی از نیز موفقیت كسب به نیاز مقوله بلکه گردد، ارزیابی
 تاس این« كللندمک» نظریه اساسی نکته. است برخوردار فراوانی

 را عالف و مبتکر افراد موفقیت، كسب به نیاز باالی سطح وجود كه
 ار اقتصادی سریع توسعه توانندمی نیز آنها كه داد خواهد پرورش
 ذهنی ویروسی موفقیت كسب به نیاز دیگر، عبارت به. گردند باعث
 و اصلی مقوله واقع در. كندمی ایجاد را ذهن در تغییر كه است

 المعمو كه یمقوله است، خطركردن پیشرفت، و توسعه در كلیدی
 (.15) شودمی دیده اقتصادی هایسازمان نرهبرا در

 دن،ش شهری ارتباطات، نظیر عواملی به فرایند مقولهی: فرایند مقوله
 هك است آن بر و دارد نظر شدن غربی و شدن دنیایی شدن، صنعتی
 رد را سازمانی نیافتگیتوسعه زنجیره است ممکن عوامل این وجود

 و رشد جانب به را آنها و بگسالند مه از توسعه درحال كشورهای
 .كند هدایت توسعه

 سایلو اهمیت بیان دباره را سهم بیشترین شک، بدون «شرام ویلبر»
 میزان او نظر طبق. است داشته ملی توسعه در جمعی ارتباط

 توسعه حال در هایسازمان كه است وسیع قدری به الزم اطالعات
 اطالعات توانندمی جمعی ارتباط لوسای از موثر استفاده با تنها

. آورند دستبه كندمی تقاضا توسعه زمانی جدول كه را الزمی
 صادیاقت وضعیت و شدن شهری میان متقابلی رابطه به« بریز جرالد»

 همچون نیز ان از كه است دیگری فرایند شدن دنیایی. است معتقد
( 1978« )اسمیت دونالد» نظر از. شودمی برده نام محرک مقوله
 - یاجتماع تغییرات كه است فرایندی موثرترین شاید شدن دنیایی

 فرایند. گرددمی موجب توسعه حال در هایسازمان در را فرهنگی
 و فلسفی و قانونی هاینظام عقاید، انتشار و تبلیغ به شدن، غربی
 رب فوق روند. دارد اشاره جوامع در غربی فرهنگی و زندگی سبک

 نتایجی است ممکن و بوده تاثیرگذار جامعه در موجود یفرایندها
 (.15) بزنند رقم را انتظار مورد نتایج از غیر
 

_________________________________ 
1 Recording units 

 هایافته
 بخش توصیف

 

 شناختی پاسخگویانهای جمعیتویژگی: 2 جدول
 درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنس
 7/66 10 مرد

 3/33 5 زن

 سن

 40 6 سال 64-60
 6/26 4 سال 69-65

 4/13 2 سال 74-70

 4/13 2 سال 79-75
 6/6 1 سال 80باالی 

 تحصیالت

 3/53 8 كارشناسی
 0/40 6 كارشناسی ارشد

 7/6 1 دكترا
 100 15 جمع كل

 
شوندگان را نشان های دموگرافیکی مصاحبه، ویژگی2جدول شماره 

 7/66مرد )شوندگان دهد. براین اساس بیشترین تعداد مصاحبهمی
درصد( و دارای  40سال ) 60-64درصد(، متعلق به گروه سنی 

  اند.بوده (درصد 3/53مدرک كارشناسی )
 بخش تحلیل

صورت تحلیل محتوای آشکار مورد بررسی به این پژوهشهای داده
قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل در تحقیق تحلیل محتوا به چندین 

 كه عبارتند از: شدبخش تقسیم 
 ش اول( واحدهای ثبت؛بخ

 بخش دوم( مضمون؛

 بخش سوم( واحد محتوا یا زمینه؛ 
 بخش چهارم( واحد محتوا متن؛

 بخش پنجم( واحد شمارش.

 
 : 1واحدهای ثبت
-ترین واحدهای تحلیل محتوا بهها معموال  كوچکكلمات یا واژه

 اند. براین. در این بخش، كلمات كلیدی استخراج شدهآیندشمار می
فرهنگی(  مقولهبرای  3شده )جدول اساس به سه بعد اصلی مطرح

 های آشکار اشاره شده است.در قالب كدگذاری
 

 كدگذاری محتوای آشکار: واحدهای ثبت
 فرهنگی )فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی( مقوله
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جدول كلمات كلیدی به كار برده شده با روش تحلیل  :3دول ج
 فرهنگی مقولهمحتوای ساختی در خصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 
4 
5 

 سرمایه
 خانواده
 هزینه

 مصلحت
 سرنوشت

24 
20 
19 
6 
18 

58/27 
98/22 
83/21 
9/6 
68/20 

 0/100 87 جمع كل -
  
های ، زیر مقوله3دست آمده از جدول شماره نتایج به با توجه به

ترین درصد را كلمه مورد است كه بیش 5فرهنگی شامل  مقوله
ترین آنها كلمه مصلحت با ( و كم58/27مورد ) 24سرمایه/ پول با 

خود اختصاص داده است. براساس این جدول ( را به9/6مورد ) 6
فرهنگی از نظر  مقولهنیادی در خصوص واژه ب 5یابیم كه درمی

های ، به تلخیص زیرمقوله4نظران وجود دارد. جدول شماره صاحب
 پردازد كه عبارت است از:فرهنگی می مقوله

 

شده در كار بردهجدول تلخیص كلمات كلیدی به: 4جدول 
 فرهنگی مقولهخصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
ی فراوان
 نسبی

1 
2 

سرمایه / پول/ هزینه/ 
 مصلحت

 خانواده/ سرنوشت

49 
38 

32/56 
68/43 

 0/100 87 جمع كل -
  

شده كلمات مبنایی مرتبط با كه تلخیص 4با توجه به جدول شماره 
یابیم كه كلماتی نظیر: سرمایه/ پول و فرهنگی است، در می مقوله

ر طور كلی دكه بهشدن هستند همدیگر قابل جمعهزینه/ مصلحت با
اكید ترین تها اشاره شده است. براین اساس بیشقالب یک طبقه بدان

ترین تاكید بر طبقه دوم یا ( و كم32/56مورد ) 49به طبقه اول با 
 ( بوده است.68/43مورد ) 38خانواده/ سرنوشت با 

 
 فرهنگی ولهمقشده در خصوص كار بردهنمودار تلخیص كلمات كلیدی به: 1 نمودار

 
 ساختی مقوله

 

جدول كلمات كلیدی به كار برده شده با روش تحلیل  :5جدول 
 ساختی مقولهمحتوای ساختی در خصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 
4 

 تمركز
 تخصص
 تعهد

 هماهنگی

26 
21 
8 
7 

0/40  
30/32  
30/12  
76/10  

  61/4 3 ارتباط سازمانی 5
 0/100 65 جمع كل -

  
های ، زیرمقوله5دست آمده از جدول شماره نتایج به با توجه به

ترین درصد را كلمه مورد است كه بیش 5ساختی شامل  مقوله
ترین آنها كلمه ارتباط سازمانی با ( و كم0/40مورد ) 26تمركز با 

س این جدول خود اختصاص داده است. براسا( را به61/4مورد ) 3
ساختی از نظر  مقولهواژه بنیادی در خصوص  5یابیم كه درمی

های ، به تلخیص زیرمقوله6نظران وجود دارد. جدول شماره صاحب
 پردازد كه عبارت است از:ساختی می مقوله
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شده در كار بردهجدول تلخیص كلمات كلیدی به :6جدول 
 ساختی مقولهخصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 

 تمركز/ هماهنگی
 تخصص/ تعهد

ارتباط سازمانی/ 
 اخالق

33 
29 
3 

76/50 
60/44 
61/4 

 0/100 65 جمع كل -
 

شده كلمات مبنایی مرتبط با كه تلخیص 6با توجه به جدول شماره 
 ییابیم كه كلماتی نظیر: تمركز و هماهنگساختی است، در می مقوله

طور شدن هستند كه بهدیگر قابل جمعهم و نیز تخصص و تعهد با
ها اشاره شده است. براین اساس تر بدانكلی در قالب طبقات عام

ترین تاكید ( و كم76/50مورد ) 33ترین تاكید به طبقه اول با بیش
 ( بوده است.61/4مورد ) 3بر طبقه سوم با 

 

 
 ساختی مقولهشده در خصوص كار بردهات كلیدی بهنمودار تلخیص كلم :2 نمودار

 
 فرایندی مقوله

 

جدول كلمات كلیدی به كار برده شده با روش تحلیل  :7جدول 
 فرایندی مقولهمحتوای ساختی در خصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 
4 

 مشاركت و ارتباطات
 دنیایی شدن

 شدنمادی 
 شهری شدن

16 
21 
7 
15 

6/26 
0/35 
6/11 
0/25 

 0/100 60 جمع كل -
  
های ، زیر مقوله7دست آمده از جدول شماره نتایج به با توجه به

ترین درصد را كلمه مورد است كه بیش 4فرایندی شامل  مقوله
ترین آنها كلمه مادی شدن با ( و كم0/35مورد ) 21دنیایی شدن با 

خود اختصاص داده است. براساس این جدول را به (6/11مورد ) 7
فرایندی از نظر  مقولهواژه بنیادی در خصوص  4یابیم كه درمی

های ، به تلخیص زیرمقوله8نظران وجود دارد. جدول شماره صاحب
 پردازد كه عبارت است از:فرایندی می مقوله

 

شده در كار بردهجدول تلخیص كلمات كلیدی به :8جدول 
 فرایندی مقولهخصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 

دنیایی شدن/ مادی 
 شدن

 شهری شدن
 شبکه ارتباطی

29 
15 
16 

34/48 
0/25 
6/26 

 0/100 30 جمع كل -
  

شده كلمات مبنایی مرتبط با كه تلخیص 8با توجه به جدول شماره 
یابیم كه كلماتی نظیر: دنیایی شدن و فرایندی است، در می مقوله

طور كلی در قالب شدن هستند كه بههمدیگر قابل جمعمادی شدن با
ید ترین تاكها اشاره شده است. براین اساس بیشتر بدانطبقات عام

ترین تاكید بر طبقه دوم با ( و كم34/48مورد ) 29به طبقه اول با 
 ( بوده است.0/25مورد ) 15

33

29

3

0

5

10

15

20

25

30

35

اخالق/ ارتباط سازمانیتعهد/ تخصصهماهنگی/ تمرکز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1088-fa.html


  و همکاران                 یمهربانیمحمود طاهر  252

 1398بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 

 
 فرایندی مقولهشده در خصوص كار بردهنمودار تلخیص كلمات كلیدی به :3 نمودار

 
 روانی مقوله

 

جدول كلمات كلیدی به كار برده شده با روش تحلیل  :9جدول 
 روانی مقولهمحتوای ساختی در خصوص 

 ردیف
واحدهای ثبت یا 

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 
4 

به  ناامیدی )نسبت
 آینده(

مقایسه )مداوم با 
 دیگران(

 انگیزگیبی
 سرخوردگی

22 
21 
12 
18 

13/30 
76/28 
43/16 
65/24 

 0/100 73 جمع كل -
  
های ، زیر مقوله9دست آمده از جدول شماره نتایج به با توجه به

ترین درصد را كلمه ناامیدی مورد است كه بیش 4روانی شامل  مقوله
مورد  12انگیزگی با ترین آنها كلمه بیكم ( و13/30مورد ) 22با 
خود اختصاص داده است. براساس این جدول ( را به43/16)

روانی از نظر  مقولهواژه بنیادی در خصوص  4یابیم كه درمی

، به تلخیص 10نظران وجود دارد. جدول شماره صاحب
 پردازد كه عبارت است از:روانی می مقولههای زیرمقوله

 
شده در كار بردهجدول تلخیص كلمات كلیدی به :10 جدول شماره

 روانی مقولهخصوص 
واحدهای ثبت یا  ردیف

 كلمات
فراوانی 
 مطلق

درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 
3 

 ناامیدی
 محرومیت نسبی

 فقدان انگیزه

22 
39 
12 

13/30 
42/53 
43/16 

 0/100 73 جمع كل -
  

بنایی مرتبط شده كلمات مكه تلخیص 10با توجه به جدول شماره 
یابیم كه كلماتی نظیر: سرخوردگی و روانی است، در می مقولهبا 

طور كلی در قالب شدن هستند كه بههمدیگر قابل جمعمقایسه با
ها اشاره شده است. براین تر )محرومیت نسبی( بدانطبقات عام
ترین ( و كم42/53مورد ) 39ترین تاكید به طبقه دوم با اساس بیش
 ( بوده است.43/16مورد ) 12طبقه سوم با تاكید بر 
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 روانی مقولهشده در خصوص كار بردهنمودار تلخیص كلمات كلیدی به :4نمودار 

 
 هابندی مقولهجمع

 

 های پژوهشجدول مقوله :11جدول 
فراوانی  ها چهارگانهمقوله ردیف

 مطلق
درصد 
فراوانی 
 نسبی

1 
2 

 فرهنگی مقوله
 اختیس مقوله

87 
65 

52/30 
80/22 

3 
4 

 فرایندی مقوله
 روانی مقوله

60 
73 

05/21 
61/25 

 0/100 285 جمع كل
  

چارگانه  هایمقولهكه وضعیت  11با توجه به نتایج جدول شماره 
نظران نشان های صاحبهای آنان در پاسخرا با عنایت به زیرمقوله

ت به ترین زیرمقوالترین و پررنگدهد، واضح است كه بیشمی
 ( اختصاص یافته است. 52/30مورد ) 87فرهنگی با  مقوله

 
 

 
 های پژوهشنمودار مقوله :5نمودار 

 
 واحد محتوا یا زمینه
گیرد، ای كه آن واحد در درون آن قرار میدر این بخش مجموعه

سازی بیشتر و رفع چنین در این مرحله به تلخیصیابد. هممعنی می
شود. با توجه به جدول تضاد پرداخته میكلمات و یا جمالت م

همان ناپذیر هستند، بهها، جمالتی كه به عناصر قلیل تقسیممضمون
صورت اصلی خود آورده شده است و جمالتی كه قابل ادغام و 

طور كلی، جدول تركیب هستند در همدیگر تركیب شده كه به
 باشد.گر آن میبیان 12شماره 
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 1واحد محتوا متن
ترین واحد در تحلیل محتوا است، واحد حد ثبت كوچکاگر وا

ترین آن است. در بعضی از موارد محتوا زمینه كل محتوا، بزرگ
ها، عبارت دیگر باید مضمونگیرد. بهمتن مورد تحلیل را در برمی

كلمات كلیدی و واحدهای ثبت در قالب مجموعه وسیعی كه در آن 
شوندگان بستر ، مصاحبهدار شوند. براین اساسجای دارد، معنی

و  معیشتیدهند با نام مسائل فرهنگی، ای را مد نظر قرار میگسترده
نحوی به مسائل فرهنگی، اجتماعی سعی دارند در البالی جمالت به

و البته اقتصادی اشاره كنند و سپس ربط منطقی بین این مسائل با 
، شده در آن سخنرانی بیابدسایر مسائل با موضوع خاص مطرح

 شوندگان، بیشتر مسائل فرهنگی،بنابراین واحد متن در نظر مصاحبه
نحوی به آن پیوند خورده شده بهبوده و تمامی موارد ذكر معیشتی
 است.

 
 2واحد شمارش

صورت عددی در بایست تولید نهایی كدگذاری بهدر این بخش، می
ت سادگی تعیین نمود، اما جهتوان بهبیاید. واحد شمارش را نمی

ای توان واحدهای ثبت را به پرسشنامهپیشبرد این هدف می
 . گرددتا تاثیر واحد شمارش مشخص  ساخته تبدیلمحقق

 
 هاها و زیر مقولهجدول كدبندی مقوله :13جدول 

 كدها هاشاخص ها )متغیرها(مقوله ردیف

1 
فرهنگی  مقوله

(C) 
 

-مصلحت

 گرایی
 گراییخانواده

خیلی 
 1زیاد=
 2زیاد=

 3متوسط=
 4كم=

 5خیلی كم=

 (Sساختی ) مقوله 2

 تمركزگرایی
تخصص 
 واحدها

اخالق فزاینده 
 جهانی

 (Pفرایندی ) مقوله 3
 دنیایی شدن
 شهری شدن

 شبکه ارتباطی

 (PSروانی ) مقوله 4

افزایش 
 ناامیدی

محرومیت 
 نسبی

-فقدان انگیزه

 های موفقیت
 

ها و كدهای مقوالتی كه در جریان تحلیل معرف، 13جدول شماره 
دهد. براین اساس، اند را نشان میدست آمدهمحتوای كمی به

ها نیز با توجه عنوان معرف و كدهای آنمحورهای استخراج شده به
 ها در نظر گرفته شده است. به معرف

_________________________________ 
1 Content Unit 

 
 گیرینتیجه
های این پژوهش بازنمایی ادراكات و تجربیات زیسته یافته

بازنشستگان شهر تهران درباره صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 
ها بر بروز، تشدید و تاثیرات منفی عدم توجه به است. این یافته

وضعیت معیشتی بازنشستگان حکایت دارد. نتایج این پژوهش نشان 
های موجود در بسیاری از مطالعات قبلی، در گوییداد برخالف كلی

فراد بازنشسته، رویکرد صندوق های زندگی ازمیه چالش
بازنشستگی اثرگذار بوده است و ضرورت شناسایی اداراكات و 
تجربیات زیسته بازنشستگان نسبت به نقص خدمات موجود از سوی 
این سازمان، انکارناپذیر است. اشتباه بزرگ ان است كه این سازمان 

تغییر  نبر فرایندها و تغییر قوانین متکی است اما تقاضای بازنشستگا
ذیر پوضعیت معیشت از كه با تغییر قوانین و فرایندها خیلی امکان

 نیست.
ممکن برای غلبه بر مشکالت از نظر بازنشستگان، اولین راهکار 

ای همعیشتی، تغییرات سریع ساختاری و رویکردی بوده است. دیدگاه
كننده در این طرح پژوهشی، در بردارنده بازنشستگان مشاركت

 هایتوجهی به چالشرسد در صورت كمكه به نظر می نکاتی بود
موجود و محتمل، دورنمای چندان مناسبی برای سازمان تامین 

 اجتماعی ترسیم نشود.
های اجتماعی و نباید فراموش كرد كه حمایتاز یک دیدگاه كلی، 

دو موضوع  و بازنشستگان حال قوانین مرتبط با سالمنداندرعین
عنوان یکی از اقشار سالمندان به اصلی در جهت حمایت از

توجه جدی قرار گیرد.  پذیرتر در جامعه است كه باید موردآسیب
شامل ابعاد  بازنشستگان،بررسی مشکالت حقوقی كه تاجایی

های بازنشستگی، رفاهی، گوناگونی است كه الزم است در زمینه
خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی 

حقوق سالمندان  وكه این موارد جزطوریبررسی قرار گیرد، به ردمو
 كند. ازگری برای آنان را فراهم محسوب شود و امکان مطالبه

اعم از معیشت و  بازنشستگانرو، توجه به مسائل گوناگون این
چنین افرادی كه تحت جمله بازنشستگان و هم تکریم سالمندان از

كمیته امداد و بهزیستی برای پوشش نهادهای حمایتی همچون 
توانمندسازی و درمان هستند، سالمت، رفاه، توانمندسازی، زندگی 

آور حقوقی و همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکل الزام
جمله مسائل مهمی  ها ازقانونی و خروج از نگاه حمایتی صرف به آن

 باید مورد توجه قرار گیرد.است كه 
گذاری، ارائه هرگونه ایج پژوهش، قبل از قانوناما با عنایت به نت

فرهنگی است. به  –الیحه و...، مشکالت بازنشستگان اجتماعی 
عبارت بهتر و گویاتر؛ بازنشستگان در خصوص دو موضوع مهم 

-مصلحت -اجتماعی و فرهنگی بیش از همه چیز دغدغه دارند: ا

 گرایی.خانواده -2گرایی و 
تگان بر محور مصلحت اندیشی ایشان تمامی وضعیت كنونی بازنشس

در مورد شرایط قرار گرفته است. ایشان در تمامی امور به فکر 
مصلحت وضعیت خود هستند كه بهبودی حاصل آید. اگر هم قانونی 

شود، ایشان به شود و یا شعاری در قالب خبری منتشر میوضع می

2 Enumeration Unit 
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سد ریكنند كه به مصلحت آنان است یا خیر. به نظر ماین فکر می
اجتماعی كه بیشتر بر بعد مادی تاكید  –كه این شاخص فرهنگی

دارد، نشان از وضعیت بغرنج سالمندان و بازنشستگان باشد و تمام 
افتد را بر حسب منفعت مادی و سود برای آنان در چه اتفاق میآن

گرایی است. بر بعد گیرند و یا خیر. شاخص دوم كه خانوادهنظر می
 رسد كه دغدغه اصلیندگی، تاكید دارد. به نظر میرفاه و كیفیت ز

های ایشان است كه مورد بازنشستگان قبل خود ایشان، خانواده
های یریگاند و یا نقشی بسیار كمرنگ در تصمیمتوجه قرار نگرفته
  كنند.صندوق ایفا می

هایی كه بازنشستگان در تجارب خود درباره یکی دیگر از نگرانی
، تیمعیشوضعیت بغرنج روانی است.  -مقوله روحیآن سخن گفتند، 
ای مبهم، مفرط نسبت به آینده انگیزگیو بی همراه با ناامیدی

افزایش محرومیت نسبی و مقایسه خود با دیگران و فقدان انگیزه 
موفقیت عجین شده و این وضعیت را تشدید كرده است. از سویی 

-یطحی و بعضا  بگذاری سدیگر وجود شبکه ارتباطی ضعیف، قانون
فرایندی( و تمركزگرایی شدید،  مقولهارتباط و كارشناسی نشده )

گیری باال به پایین، عدم خودبسایی واحدهای زیر مجموعه تصمیم
ساختی(، موجب شده است تا وضعیت  مقولهصندوق و... )

 تر از چندین سال قبل باشد. بازنشستگان بسیار بغرنج
در فرایند احصا ادراكات و سد ربه نظر میدر یک نگاه كلی، 

تجربیات بازنشستگان، ماهیتا  و یا به لحاظ اجرا، در برخی از 
-ای مطلقمعیشتی، شرایط به گونه -ها همانند: فرهنگیمقوله

گذاری برای از بین بردن مشکالت معیشتی گراست. هدف
های شفاف و كاربردی در این زمینه و... بازنشستگان، معرفی برنامه

گرایانه وان مطلقبر این مدعاست. پرواضح است كه نمی دلیلی
اندیشید اما ضرورت دارد با توجه به تجارب یاد شده، در بحث 

 تر ورود پیدا كرد.بینانهمعیشتی واقع -فرهنگی
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